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 מראי מקומות 

 לשאלות סביב הנגיף 

 מהדורה שלישית 

 אייר ]אני ה' רופאך[ תש"פ 
 

 

 

 הודעה חשובה:

יש לקרוא את כל האמור כאן בתשומת לב, ולבדוק את המצב המעודכן בכל 

מדינה ומדינה ועיר ועיר... על פי ההוראות המוסמכות. בכל מקום ספק יש 

להחמיר מפני פיקוח נפש. וכדאיתא בירושלמי )פ"ח ה"ה(: "הזריז משובח, 

 הנשאל מגונה, השואל הרי זה שופך דמים." 

)סי' נח, הו"ד בב"י או"ח סי' שכח(. ועי'  גירסת  רבנו  חננאל  ]וכמו שביאר בתרומת הדשן

 )יומא פד(: "הנשאל והשואל הרי זה שופך דמים."[

 הלכה הנכתבים בהקשר לנגיףויהי רצון וכל דברי ה

 יהיו בבחינת 'דרוש וקבל שכר'.
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 תוכן עניינים של הנושאים:

 הנושא[ ]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של 

 

 זהירות מהדבקה .א

 ביוש אדם ]'שיימינג'[ והקורונה .ב

 טבילת עזרא -טבילה, טבילה בערב שבת  . ג

 שאלות הנוגעות ל'בידוד' בחול . ד

 צירוף מניני תפילה במרפסות ובחצרות הבתים .ה

 התפילה בתקופת הקורונה . ו

 השימוש במסכת הפנים בחול ובשבת .ז

 שאלות הנוגעות ל'בידוד' בשבת .ח

 נגיף הקורונה והלכות עירובין . ט

 שאלות בהלכות שבת . י

 שאלות שונות .יא

  הנגיף וחג הפסח . יב

 שאלות בחושן משפט . יג

 נזקים כלכליים בביטול אירועים . יד

 חולה שהדביק אחרים . טו

 ספירת העומר .טז

 התבוננות .יז

 

 זהירות מהדבקה .א

 

 אשכול יוסף, תש"פ  ]מקור האיסור להכניס עצמו לסכנה[ שמירת הגוף או הנפש? -'ונשמרתם' 

חובת  שעצמו לנזק ולא למיתה, בנגיף הקורונה י ן]שמירת הגוף והנפש, המסכזהירות מנגיף הקורונה 

    עומק הפשט, תש"פ זהירות שלא יזיק ושלא יוזק[

 (קח אספקלריא, תש"פ )עמ'   מגיפת הקורונה בהלכה ובאגדה
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נגיף הקורונה וסכנתו, הוראות   ]התפשטות להישמע להוראות מניעת הדבקות ב'נגיף הקורונה' 

ל שבת, גדר ומשרד הבריאות, חובה להתרחק מסכנה, סכנה קרובה וסכנה רחוקה, סכנה המתירה חיל

סכנה שחייבים להתרחק ממנה, שומר פתאים ה', להימלט ממקום מגיפה, חובה או רשות, איסור לסכן  

   שמעתא עמיקתא, תש"פ [ אחרים, דינא דמלכותא, חובה לצום בזמן מגיפה, בזמן הזה

קול הלשון,  ]הרב מנחם מנדל פומרנץ שליט"א[  להקפיד על הוראות הרופאים עד לקוצו של יוד

 פ תש"

נשיח   ]המשך[ נשיח בחקיך, תש"פ ]רפואה[במשנתו של הגר"נ קרליץ זצ"ל  - להחמיר בפיקוח נפש

 בחוקיך תש"פ 

 דברי שי"ח, תש"פ מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א בעקבות המצב  

החובה ] ף הקורונה לפי חלקי השו"ע כולל מקורותיהםדיני והלכות נגי -הקורונה בהלכה 

שמירת , ההלכה מחמירה יותר מן הרופאים, המפר הוראות הרופאים, להשמע להוראות הרופאים

, לא לצאת לתפילה בציבור  להתייעץ עם הרופאים, יציאה מהבית, דיני החולה והמבודדים, ההגיינה

, טיול ברחוב או כניסה לאזור שיש בו חוליםמחמת 'שומר מצוה' 'שומר פתאים ה' 'לסמוך על הנס', 

תפילת  , תפילה בציבור, חיוב אנשי הרפואה וזהירותם, בריא הרוצה לבקר מבוגר, ביקור חולה קורונה

,  כשהמבודד בעזרת נשיםד, וד כשרואים את המב, כשהמבודד בחדר אחר, שאר העם במנין מצומצם

מחיצה סגורה עשרה, מחיצה בתוך בית הכנסת להפריד בין ה, כשנמצאים עם המבודד בחדר אחד גדול

ברכת הגומל למי ששהה בבידוד, ולמי , דושהק נישוק תשמישי, צוהמ טבילת, טבילה במקוה, לחלוטין

צויים על ביטול יתשלום פ, קתמחלה מדבה, כפיית גירושין על בעל חולה חתן שחלה בקורונ, שחלה

להתפלל שלא (, הוראות החוק, חופשה ללא תשלום)תשלום משכורת בזמן חל"ת , עסקים וחתונות

, לבטוח בהשי"ת בעת מגיפה, לא לפחד מן המגיפה, תפילה על החולים, תפילת החולה על עצמו, יחלה

   שערי יוסף, תש"פ )נד עמ'( [ תרומות עבור משפחות החולים, הזכרת שם המגיפה

]התפשטות הנגיף וסכנתו, הוראות הרשויות, המלצות, נגיף הקורונה  -הלכות מצויות בשעת מגיפה 

חובה להישמר בשעת סכנה, מדאורייתא או מדרבנן, איסור סיכון עצמי, איסור סיכון הזולת, בידוד,  

הימלטות מאזור המגיפה, דיווח לרשויות על מפר הוראות, קביעת תענית, פרישות, תפילה בציבור, 

טלטול ספר תורה לצורך הציבור, לצורך יחיד, לצורך אדם   שמיעת חזרת הש"ץ בטלפון או שידור חי,

חשוב, שמיעת קריאת התורה דרך טלפון או שידור ישיר, טבילת עזרא, יציאה בשבת לרשות הרבים עם  

מסכה על הפנים, יציאה בשבת לרשות הרבים עם כפפות גומי על הידים, הרטבת כפפות גומי בשבת,  

ן אחר טבילת מצוה, מדידת חום בשבת במד חום כספית חשמלי שימוש בג'ל חיטוי בשבת, רחצה בחמי

או דיגיטלי, השריית כביסת חולים בשבת, תהילים בשבת, חובת הצלה ופיקוח נפש בשבת, חילול שבת 

כדי למנוע התפשטות המגיפה, העברת הוראות לרבים בשבת, לענות לטלפון בשבת לקבל תוצאות  

  ה, איש הצלה, אדם פרטי, סכנת רבים מול סכנת יחיד[בדיקת קורונה, להסתכן לצורך הצלת חול

 שמעתא עמיקתא, תש"פ 

]חיוב שמירת הגוף מסכנה, גדרה של סכנה וספק סכנה, חיוב השתדלות, חלק א'  -חובת שמירת הגוף 

הציבור, לכוין לזמן המנין הקבוע שלו, ע"י רמקול או טלפון, תפילת  חיוב בידוד, תפילת המבודד בזמן

חדר  -חוקי חיים  כמה יחידים יחד, מקוה, טבילת עזרא, התרת נדרים על אי טבילת עזרא, ט' קבין[

   הוראה, תש"פ 
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כיבוד אב חולה, ביטול נופש ]מעלת הבידוד מחברה רעה,  ה בעניני נגיף הקורונהקובץ באר התור

פסח או טיסה, טבילת עזרא, דיווח על מפר הוראות בידוד, נישוק ספר תורה או תשמישי קדושה, לעסוק 

בתורה בתקופת הבידוד, ספרים שחוברו בתקופות כאלו: מחיר יין לרמ"א, ספר החיים לאחי המהר"ל, 

על התורה, לשוחח טלפונית עם מבודדים, האם כהן יכנס לראות נגעי צרעת של חולה קורונה,  כלי יקר

טבילת מצוה במקוה או בים, חשש פרסום הטבילה, חלוקת אוכל לבתי חולים ע"י מתנדבים מידי ערב  

שבת, להודיע לאביו שהוא בבידוד או לא כדי לא לצערו, להתחפש לחולה קורונה, נקנס על תפילה 

בור ביותר מעשרה מי ישלם, טיפול אנשי הצלה בחולי קורונה נגד רצון משפחתו של איש ההצלה, בצי

לזוז באמצע שמונה עשרה כדי לשמור על מרווח של שני מטרים, שימוש בג'ל אלכוג'ל בשבת, לומר  

בשידוך שהחתן היה בבידוד, לצאת עם מסכה בשבת על הפנים במקום שאין עירוב, פרסום העובדה כי  

קובץ באר  לוני חולה קורונה ]שיימינג[, הזכרת שם הנגיף, סגולות, קריאת פרשת זכור למבודדי קורונה[ פ

 התורה, תש"פ )קג עמ'( 

    (כהאספקלריא, תש"פ )עמ' '?  שומר פתאים ה'' אם הזהירות מה'קורונה' בכלל ה

יא, תש"פ  אספקלר  [דחיזוק!  הוראות וחובת הזהירות, שימוש בסבון בשבת, ומילי]נגיף ה'קורונה' 

   (לא)עמ' 

החובה ההלכתית לשמור על הנחיות ] תפילה בציבור והתנהגות נכונה בעקבות 'נגיף הקורונה'

ומצוות  , כיצד יקרא פרשת 'זכור' -השוהה בבידוד  ם, חובת הזהירות מלהזיק אחרי, משרד הבריאות

 עין יצחק, תש"פ ת[האם יש לחשוש לטבול במקוואו, יום הפורים

מתבגרים  חוברת הדרכה להורים בצל נגיף הקורונה  -התמודדות עם מתבגרים בעת משבר 

 לחיים, תש"פ )כט עמ'( 

]חיוב ריפוי הכרוך בכאב, כניסה לסכנה להצלת האם חייב האדם לעסוק ברפואת עצמו ובהצלתו? 

רפואי, המחמיר  עצמו או זולתו, חובת 'ונשמרתם', כניסה לסכנה להארכת החיים, כפייה לקבל טיפול

ומסכן עצמו, נטילת חיסון שיש בו סיכון מסוים, בעלות האדם על ממונו ולא על גופו, מצוות שמירת  

בסבל ויסורים, רוח איש יכלכל מחלהו, על כרחך אתה חי, קבלת  -הגוף, הארכת חיי סבל, חומש מנכסיו 

 נועם אליעזר, תשע"ט  היסורים והגנה על הדור[

]תורה האם יש להסתכן וללמד תורה חולי 'קורונה' הנמצאים בבידוד בסין?  -נגיף ה'קורונה' 

     כול יוסף, תש"פאש  מגנא ומצלא, להכניס עצמו לסכנה ללמד תורה[

]שלוחי מצוה ? האם מותר לאדם לסכן עצמו כדי לקרוא את המגילה בפני חולים במחלה מדבקת

 ברכת יצחק, תש"פ -שיעורי ליל שישי אינם ניזוקים, האם בקריאת מגילה מקיימים מצוות תלמוד תורה[

 ר, תש"פ מעדני אש [שכיח היזקא מול שלוחי מצוה אינן ניזוקים]הסיכון בלימוד במקום קורונה 

]זהירות ממחלת הקורונה, קיום מצוות לנמצאים בבידוד עקב  זהירות ושמירת ממחלת הקורונה 

התפשטות הקורונה: תפילה בציבור, טבילה, ניחום אבלים, ברכת האילנות, סיום מסכת, מכירת חמץ. 

 בגרם נזק[חובת הזהירות למי נדבק במחלה שלא ידביק אחרים: איסור גרימת נזק, חיוב תשלום 

 בשבילי אורייתא, תש"פ 

 ( י מנחת אשר, תש''פ )עמ'    ורפואה מונעת [היגיינה]בחובת הנקיות 
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מנחת אשר,    ]אכילה ועשיית קידוש ביום כיפור בזמן הכולירה[ י סלנטר בימי המגיפהבהוראת הגר"

 ( כג תש''פ )עמ' 

 ( כז מנחת אשר, תש''פ )עמ'  ]על חשבון בריאות בני ביתו[המצוי בקבוצת סיכון האם יעסוק בהצלה 

 ( כטמנחת אשר, תש''פ )עמ'   אין להסתכן כדי לסייע לזולת במה שאין בו הצלה

 ( לה מנחת אשר, תש''פ )עמ'   ? ש שחלה צריך להיבדקהאם מי שחוש 

 פניני חשוקי חמד, תש"פ הסתכנותו של הרב אריה לוין זצ"ל במחיצת המצורעים  

 ע"ח תורה והוראה, תש רופא המטפל בזיהום מדבק, ונשמרתם מאד לנפשותיכם[ ] סיכון להצלת הזולת

]מגורים בארץ ישראל ובירושלים העתיקה בעבר, אין סומכין על הנס, לעולם אל יעמוד  מקום 'סכנה' 

, ע"פ נתונים סטטיסטיים או דעת בני  אוביקטיבית או סוביקטיבית -אדם במקום סכנה, "מקום סכנה" 

ומתי "אין סומכין על הנס", מעשה רבי חנינא בן דוסא ונחום איש גמזו,  -אדם, אימתי נוטלים סיכון 

האם מותר להסתכן ולסמוך על הנס על מנת לקדש שמים, סכנה לצורך מניעת נזק מרבים, במקום סכנה 

ך על הנס בשב ואל תעשה, בזכות תפילה, גדרי רחוקה מאד, האם מותר לצדיק לסמוך על הנס, לסמו 

ההיתר לעשות מעשים שיש בהם סכנה כי "דשו בהם רבים" ]אנשים רבים נוהגים לעשותם[ ועל כך 

ָתאִים ה'", הסתכנות לצורך פרנסה ודברים שהם "מנהגו של עולם"[      עולמות, שסנאמר: "שֹוֵמר פְּ

 עולמות, שה

]חיוב שמירת הגוף, אי נשיקת ספר תורה ממש, ביטול בשישים בדברים איסור כניסה למצב סכנה 

 פניני אי"ש, תשע"ח   האסורים משום סכנה, עירוב בשר ודגים, אכילת בצל קלוף שעבר עליו לילה[

]"לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך"; "ַוֲהֵשֹבתֹו לֹו", הרואה חברו טובע בנהר או חיה  סיכון עצמו להצלת הזולת

ֵחי ָאִחיָך ִעָמְך" "חייך קודמים לחיי חברך", האם  גוררתו או לסטים באים עליו  חייב להצילו, ומאידך "וְּ

יש  חיוב להיכנס  לספק סכנה להצלת הזולת מסכנה ודאית, האם רשאי להסתכן ]הנהגת הגר"ח 

מבריסק והגרא"ח מייזל בשעת מגיפת החולירע[, מהו אחוז הסיכון שצריך להסתכן, הגדרת "סכנה"  

צלת רבים או כלל ישראל, פנחס בהריגת הדוחה שבת לעומת "סכנה" בנדון הצלת נפשות, הסתכנות לה

זמרי, השתתפות בניסויים רפואיים שיש בהם סכנה קטנה אך משמעותית, מידת הסיכון המותרת  

לחבלן בפירוק מטעני חבלה להציל נפשות, תרומת איברים: האם מותר לאדם להסתכן בכריתת איבר  

יש חיוב לעשות כן, האם דינו של רופא  מגופו ]בספק סכנה[, כדי להציל את חברו ]מסכנה ודאית[, והאם

שונה מכל אדם אחר, ומוטלת עליו חובה להגיש טיפול רפואי גם כשיש סכנה שידבק במחלת החולה 

המטופל, תרופה המצויה בידו של חולה שיש רק ספק סכנה לחייו, האם חייב לוותר עליה עבור חולה 

יו שנים הנמצאים בסכנה שווה, בשדה הקרב שנשקפת לחייו סכנה ודאית, רופא שבידו לרפא אחד ולפנ

האם חייב חובש להסתכן להציל חייל, יציאה ממרחב מוגן בעת התקפה כדי להציל נפגעים, הסתכנות  

 עולמות, שיג   כדי להביא חללי ישראל הי"ד לקבורה[

עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' לב( נח   וביאור סוגיות בש"ס שמהם משמע לא כך[] אין סומכין על הנס

 תירוצים

האם האיסור לסמוך  , ]מדוע אסור לסמוך על נס שיתרחש לו במקום חשש סכנהאין סומכין על הנס 

שמא אין עושין לו  ,עולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס, למהתורה או מדרבנןעל נס 

בי חנינא בן דוסא שנתן עקבו על ר סכנתא חמירא מאיסורא,, מנכין לו מזכיותיו ,ואם עושין לו נס, נס

להסתכן   האם מותר, אימתי נוטלים סיכון ומתי "אין סומכין על הנס", חורו של הערוד וסמך על הנס
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ההבדל בין רמת  , סכנה לצורך הצלת הרבים כדי שלא ינזקו, ולסמוך על הנס על מנת לקדש שמים

 הסכנה רחוקחשש לסמוך על הנס במקום , הסיכון שרשאי היחיד ליטול על עצמו לפיקוח נפש של רבים

ות לצורך  הסתכנ, בזכות תפילה, לסמוך על הנס בשב ואל תעשה, צדיק לסמוך על הנס, האם רשאי מאד

חשש לסכנה על פי צוואת רבי , נישואין לאשה בת ארבעים, דברים שהם "מנהגו של עולם", פרנסה

האם מותר להתפלל לרפואתו, או שזו   -חולה המצטער ועל פי הרופאים אין סיכוי שיחיה , יהודה החסיד

, א היזיקא""קביעשכיחה, במקום שהסכנה , תפילה על נס ]תפילה בשעת יציאת נשמה[ שלוחי מצוה

  ערב בנס להחובה "למעט בנס", , אין סומכין על הנס באזהרות התורה, בימי עברה וזעםמסירות נפש 

 עולמות, שהדבר טבעי[   

 

 והקורונה  '['שיימינגביוש אדם ] .ב

 

דיווח על מפר הוראות בידוד, להודיע ברבים שפלוני מפר הוראת בידוד לגרום לו לעזוב את  

הרב יעקב יוסף כהן שליט"א,      שמעתא עמיקתא, תש"פ   קונטרס 'בדד ישב', תש"פ )כב' עמ(המקום 

 תש"פ 

פניני הלכה מראשי חבורות  ]מאימתי חל דין רודף[  חובת הדיווח על אדם המפר הוראות בידוד 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' נא( -בישיבת מיר

 קובץ באר התורה, תש"פ )קג עמ'( [ ]שיימינגפרסום העובדה כי פלוני חולה קורונה 

 קובץ באר התורה, תש"פ )קג עמ'(   טבילת מצוה במקוה או בים, חשש פרסום הטבילה

 אוצרות אורייתא, תש"פ   ?האם יש לספר בהצעת שידוך שהבחור שהה בבידוד

 

 טבילת עזרא -בערב שבת  , טבילהטבילה . ג

 

]בתחילת נגיף הקורונה כשהתאפשר, האם להחמיר שלוחי מצוה אינם ניזוקים: טבילה בערב שבת 

הוצאת תינוק   ולחשוש לשכיח היזקא, או להקל ולטבול כבכל ערב שבת כשלוחי מצוה שאינן ניזוקים[

]וכן קיום ברית לתינוק   גדוליםהמצוי בהשגחה, מבית החולים לצורך ברית מילה בפני עשרה 

דבר רע, שומר פתאים ה', שכיחא היזקא, יוסף  יהודי בכפר ערבי, מתי חל הכלל שומר מצוה לא ידע 

בשליחותו של יעקב, מכניס עצמו לסכנה, מצוה המוטלת עליו ושאינה מוטלת עליו, מצוה דאורייתא או  

 מצוה דרבנן, שתיית ארבע כוסות בליל הסדר וחשש זוגות, ביקור חולים אצל חולה במחלה מידבקת[

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תש"פ 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א ]במקלחת[ ט' קבין במקום טבילה בערב שבת 

 ג( למנורה בדרום )י(, תש"פ )עמ'   טבילת עזרא כיום

י  פניני הלכה מראש  רחיצה בט' קבין לתוספת קדושה  -בעקבות סגירת המקוואות לגברים 

 ( נבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -חבורות בישיבת מיר

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/305.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/395_68_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/408_08_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/408_08_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/404_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/404_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_21_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_21_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_70_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_22_23_80.pdf


 

 

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 : באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 

 

 

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 : באתר "בינינו"

 

ו ניתן להעביר א

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 

 

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 : באתר "בינינו"

 

 

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

]האם הגוי כלי חדש הטעון טבילה ואין מקוה זמינה, האם ניתן למוכרו לנוכרי?  -טבילת כלים 

יכול להעביר סכום סימלי לקניית הכלי בהעברה בנקאית, קניין כסף במטלטין מגוי, הגוי ישאיל אח"כ  

 תורה והוראה, תש"פ  את הכלי לישראל[

הכלי, להקנות לגוי את הכלי בקניין ]להפקיר את כלים הצריכים טבילה ומקוה הכלים סגור 

'אודיתא', אודיתא בפני עדים, אודיתא לגוי, כיצד יזכה בחזרה בכלי, שואל שלא מדעת בכלי של גוי, 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א  כשכוונתו לשלם לו[

סופר שנמנע מללכת בכל יום למקוה בגלל חשש הקורונה האם צריך להודיע על כך למזמין  

 וישמע משה, תש"פ ספר התורה? 

 ( למנחת אשר, תש''פ )עמ'   אם יש להקל שנשים תטבלנה ביום השמיני ביוםה

 ( לב  מנחת אשר, תש''פ )עמ'  אם מותר לנשים להתרחץ לאחר טבילתן ה

 

 בחול שאלות הנוגעות ל'בידוד' . ד

 

מה טובו אהליך יעקב )י(,     [רבי אלחנן פרינץ שליט"א]  התפשטות הנגיף קורונהאגירת מזון בעת 

 ( שצתש"פ )עמ' 

]וחי בהם מול כיבוד אב, סיכון עצמי של יוסף בשליחות הכנסת בן לסייע לאביו הנמצא בבידוד 

 המאור, תש"פ )עמ' קכו( אביו[ 

מה טובו אהליך יעקב   [רבי אלחנן פרינץ שליט"א? ]בן לעדכן את אביו שנמצא בבידודהאם על 

 ( שפ)י(, תש"פ )עמ' 

 מים זכים, תש"פ היוצא מבידוד האם יברך ברכת הגומל? 

מה זמן התפילה , היכן ראוי להתפלל כאשר אדם מתפלל לבד]ת ופרטים תפילה ביחידות: הלכו

 תורה והוראה, תש"פ  , ליל שבת[איזה חלקים מתוך התפילה אומרים ביחידות ועל איזה מדלגים י, הראו

 ח"ב )עמ' יב(  -הקורונה בהלכה כתפילה בציבור  -עם הנחת תפילין   -תפילת מנחה בבית ביחידות 

]קביעת מקום בביתו לתפילה, סמוך לקיר, לא מול תמונה או מראה, לא  סדר התפילה בבית ביחידות 

במקום ריח רע, תינוק המפריע, זמן תפילה, מעלת תפילת ותיקן, לכוין לתפילת רבים, מעלת שמיעה 

שני  בטלפון, אמן בטלפון, קדושת יוצר, אל מלך נאמן קודם קריאת שמע, קריאת התורה מחומש ביום 

וחמישי, ברכה מעין שבע בליל שבת, 'שומר' לא לשכוח תפילה, 'שומר' ע"י תזכורת בטלפון, מאה ברכות,  

צירוף עשרה דרך מרפסות, שליח ציבור רואה את כולם, קריאת התורה, להיזהר מאשפה וכו' במרפסות, 

 משולחן לדעת, תש"פ  קידוש לבנה[ 

]בני חזר מחו"ל ונכנס לבידוד בהוראת משרד הבריאות, האם יברך ברכת הגומל ]על הטיסה[? 

ישראל שחטאו בעגל הזהב, ומשה התפלל בעדם, האם התחייבו בברכת הגומל על הצלתם הסגולית 

יפול רפואי האם יברך הגומל על בעודם במדבר ולא יצאו מסכנת המדבר, חולה מחו"ל הוטס לארץ לט
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הטיסה או רק אחר החלמתו, ברכת הגומל בפני עשרה, בבידוד אי אפשר לברך הגומל, מי שהבריא  

 מים זכים, תש"פ  מקורונה האם חייב לברך הגומל[

 פניני חשוקי חמד, תש"פ ברכת האילנות בקרבת הבית ולא מחוץ לעיר ברוב עם בריבוי אילנות  

]ברכת הנהנין על פרי מעץ ברכת האילנות על פריחה של עץ פרי הגדל בעציץ שאינו נקוב בבית 

      שמעתא עמיקתא, תש"פ  כזה[

]ברכת האילנות בענף קטוף, בשידור ישיר או משקפת, על עציץ נקוב  ברכת האילנות לנמצא בבידוד

 קונטרס 'בדד ישב', תש"פ )כב' עמ( או שאינו נקוב המובא הביתה[

אלו תפילות יש , כיצד ינהג ,האם רשאי לצאת לתפילה בציבור -השוהה בבידוד ] הקורונה בהלכה

ידים ביתם במאגרי מזון  המצי, האם חייבים בקריאת פרשת 'פרה' ה, הסגולות לעצירת המגיפ, להתפלל

 עין יצחק, תש"פ י[ האם מותר להשאיר חמץ גמור בפסח ולמכור לגו -

]מצוות ביקור חולים לחולה הנמצא בבידוד, כניסה למקום בו נמצאים הקורונה והבידוד בהלכה 

הצריכים בידוד, האם מותר לאדם להכניס עצמו לקבוצת ניסוי לחיסון חדש נגד הקורונה, האם אנשים 

רופא רשאי לסרב לטפל בחולים שנדבקו, שכר דירה לתקופת הפסח וחלה האם יכול לבטל את 

השכירות, חולה בקורונה שהפר הוראות הבידוד והלך למסעדה וכתוצאה מכך נאלצה המסעדה לזרוק 

 אוצרות אורייתא, תש"פ  שהכינו, האם יש לספר בהצעת שידוך שהבחור שהה בבידוד[את כל האוכל 

]ניקיון לפסח בשעת הדחק, הכנסת מבקרים למי שנמצא בבידוד, הצטרפות  הלכות בעקבות הקורונה 

ך לבית הכנסת, מתי ניתן לצרפו למנין עשרה, קדיש וקדושה בטלפון, לתפילה מחלון ביתו הסמו 

ברמקול, הזמין אירוע למאות איש ועתה יצאה הגבלה למאה איש, אם הוכנו המנות או עדיין לא הוכנו, 

 ( נג ליונות, תש"פ )עמ' יאוסף ג-לענין הלכה מכת מדינה[

 מעדני אשר, תש"פ  ביקור חולים בחולי קורונה

]בידוד, מידות רעות הן מחלה מדבקת, מוסד שהושכר לשבת  הלכות קורונה ח"א  -עידוד בבידוד 

לצורך שמחה שבוטלה בשל הנגיף האם יושבו דמי הקדימה, מכת מדינה, יצא מבידוד ונגע במאכלים,  

היזק ניכר או שאינו ניכר, ביקור חולים מבודדים ע"י הטלפון, סגולת פרשת הקטורת, לכוין בברכת ברך  

 משנתה של תורה, תש"פ  עלינו 'הושיענו ונוושעה'[

]הזהירות מנישוק מכתבים או דברי קודש מחשש העברת  הלכות קורונה ח"ב  -עידוד בבידוד 

רי זה המחלה, הוראת הגר"י סלנטר בעניין המלריה לאכילה ביום כיפור מבלי להישאל לבי"ד, הנשאל ה

מגונה, האם הגר"י קידש קודם שאכל, האם אכל בכלל, הגר"י בכה בנעילה על הדבר כדי שלא יהפך  

להיתר, להיזהר שלא יזיק ושלא יוזק, האם יש 'מקומות קבועים' בשבתות אלו, שיר של פגעים, ברכה 

 ך בתפילה[מעין שבע במנין בחצר בית הכנסת, חיזוק ענין האחדות, המתפלל במנין מצומצם לא יארי

   משנתה של תורה, תש"פ

  [ רבי אלחנן פרינץ שליט"א] טלטול ספר תורה לקריאה בבית פרטי בעקבות התפשטות הנגיף

 ( שעה מה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ'

הצורך לפי הדין  ' הקורונה'פתרונות הלכתיים לקיום המצוות, לנמצאים 'בבידוד' מנגיף 

וסגולות ותפילות 'לזמן מגיפה  ' משרד הבריאות'וההלכה לשמור על הכללים וההנחיות של 

]חובת השמירה והזהירות מהנגיף, שמירת ההוראות ולא הסגולות, דיווח על מפר הוראות בידוד,   'ודבר

ים שפלוני מפר הוראת בידוד לגרום לו לעזוב את המקום, ביקור חולים בסכנת הדבקה, להודיע ברב
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ביקור חולים במצלמת אינטרנט, תשלום ממוני על נזק לאחרים, אדם המזיק או אש, תפילה בציבור, 

באמצעות טלפון חכם, עניית קדיש וקדושה, קדיש מהבית בטלפון חכם, קריאת פרשת זכור, קריאת 

נות לאביונים ומשלוח מנות, ברכת האילנות בענף קטוף, בשידור ישיר או משקפת, על עציץ המגילה, מת

נקוב או שאינו נקוב המובא הביתה, סיום מסכת בערב פסח בטלפון חכם, מכירת חמץ באינטרנט, ברכת  

קונטרס 'בדד ישב',   'להכניסו' בברית מילה כשאבי הבן בבידוד, ניחום אבלים בטלפון חכם, סגולות[

 תש"פ )כב' עמ( 

]השמירה מהנגיף והאיסורים למי שאינו נזהר, כבוד הבריות לפרסם מי שאינו  הלכות הנמצא בבידוד 

לה בציבור ממרחק, התחברות  נזהר, לדווח לשלטונות, ביקור חולים, רמת החיוב בתפילה בציבור, תפי

לתפילה בטלפון ואמצעים דומים, כשהוריו מפחדים שיצא לתפילה בציבור, קדיש וקדושה מהבית, 

טבילה במקוה, קריאת התורה בשבת, שמירת שבת, פיתוח חיסון בשבת, השארת טלפון פתוח, מכירת  

מילה, פדיון הבן, חתונה, חמץ, והגדת לבנך, כתיבת סיפור יציאת מצרים בכתב, התרת נדרים, ברית 

מה  [הגאון רבי אברהם מימון שליט"אלויה, דיני ממונות, החזר דמי קדימה, ביטול הזמנת אולמות[ ]

 ( תלא טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ' 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א הנמצא בבידוד האם יתפלל בנץ? 

 

 צירוף מניני תפילה במרפסות ובחצרות הבתים .ה

 

 תש"פ הוראות הגר"מ שטרנבוך שליט"א למניני מרפסות בשעת הדחק  

מנין מתפללים ברשות אחת או בצד  ]צירוף למנין תפילה בציבור וברכת כוהנים ב'בידוד' בקורונה 

אחד של מחיצה, האם העומדים בבית, ברשות אחרת, או בצד השני של המחיצה, מצטרפים למנין אחד  

מהמקומות, ורק אם נצרף את   דבכל אח -כאשר אין מנין מתפללים ר. פילתם תיחשב כתפילה בציבוות

כל המתפללים הנמצאים ברשויות שונות יהיה מנין, האם ניתן לצרפם למנין מכיוון שהם רואים אלו את  

ן למי  . הצטרפות למנינמצא בבידוד, האם נחשב כחלק ממנין המתפללים, ורשאי לשאת כפיםהכהן  .אלו

שעומד בעזרת הנשים. צירוף לזימון מול צירוף למנין עשרה. הבדל בין נמצא בחצר או ברחוב לנמצא  

בבית אחר. כשרואים זה את זה דרך סורגים או רשת. צירוף למנין בקבוצת בני אדם שאין דעתו נוחה 

רץ כצבי,  [ מהם ]היתנתקות[. ברכת כהנים במקום שאי אפשר לעלות לדוכן ]במרפסת ציון הרשב"י[

 תש"פ 

 ( ,עח,פדירחון האוצר )מ(, תש"פ )עמ' עג ?למנין מצטרפים אםה המרפסות מניני

תפילה בגינות , קריאת התורה וברכת כהנים במרפסות, מנין דרך מרפסות]מניני מרפסות וחצרות 

 ( נו מנחת אשר, תש''פ )עמ'  [וברחובות עיר

]צירוף מנינים בכמה רשויות, כשמתפללים בשביל, צירוף ע"י שליח ציבור, ת וצירוף במניני מרפס

    צבא הלוי, תש"פברכת התורה כשקוראים בכמה רשויות, קריאת המפטיר, אמירת חצי קדיש[ 

]כהן העולה לקברות אבותיו   צירוף למנין בגזוזטראות של העומדים שם לתפילת השליח ציבור

מה טובו   [רבי ירמיה מנחם כהן שליט"אועומד במרחק או בגובה משאר המנין האם יכול לומר קדיש[  ]

 ( תדאהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ' 
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הצורך להימצא במקום אחד בתפילה, ]צירוף למנין לשוהים בבידוד  -המקום הראוי לצירוף למנין 

במקום אחד, ויחידים  מנין קיים לבין ,מקומות שצירופם יוצר מניןלהבחין בין עשרה הנמצאים בשני 

צירוף העומדים במקומות שונים ]כגון הנמצא בעזרת   הנמצאים במקום אחר ומבקשים להצטרף אליו.

ברחוב בלבד או גם כשנמצא   האם דין זה נאמר רק כשעומד בחצר בית הכנסת או. נשים[ על ידי ראיה

לכתחילה [ עזרת נשים]צירוף הנמצא ברשות אחת וציבור ברשות אחר  בבית הכנסת בחדר אחר.

מחיצה שרואים  . דיה למנין עשרהיצירוף המתפללים משני צ -מחיצה שאינה מגיעה לתקרה  .ובדיעבד

תפילה בציבור עם מנין הנמצא ברשות אחרת או בצד אחד של  . זה את זה דרך סורגים, רשת או זכוכית

קדיש . צירוף למנין בשטח פתוח .האם נחשב כמתפלל תפילה בציבור - הנמצא ברשות אחרת מחיצה

הפסק בין העומדים בשטח  בבית עלמין, לצרף אנשים העומדים במרחק • האם שביל או דרך מהווים 

החילוק בין צירוף למנין   צירוף למנין תפילה בציבור וברכת כהנים ב 'בידוד' פתוח לצירופם למנין.

נשיאת כפים   .התנתקות רה בתפילה • צירוף חיילים ומתיישבים לתפילה בזמןבזימון לצירוף למנין עש 

מתפללים הרואים אלו את   כאשר הכהנים נמצאים מחוץ לציון .  -בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון 

חלון פתוחים לבית הכנסת • תפילה  אלו • תפילה בחדר הסמוך, פרוזדור או עזרת נשים, כאשר דלת או

שבקדושה כאשר נמצא במקום אחר ממנין  ית הכנסת כשאין מנין בלעדיו • עניית דבריםעל הבימה בב

 ד עולמות, תקכאותם[  המתפללים ואינו רואה 

עשרה הנמצאים בשני יש להבחין בין ]צירוף למנין לשוהים בבידוד, המקום הראוי לצירוף למנין 

במקום אחד, ויחידים הנמצאים במקום אחר ומבקשים   מקומות שצירופם יוצר מנין, לבין מנין קיים

ההיתר לצרף  , ירוף העומדים במקומות שונים ]כגון הנמצא בעזרת נשים[ על ידי ראיהצ להצטרף אליו.

ברחוב בלבד או   ית הכנסת או למנין אשר "רואים אלו את אלו" • האם דין זה נאמר רק כשעומד בחצר ב

• צירוף הנמצא ברשות אחת וציבור ברשות אחר ]עזרת נשים[   גם כשנמצא בבית הכנסת בחדר אחר.

צירוף המתפללים משני צדיה למנין   -מחיצה שאינה מגיעה לתקרה  הלכה למעשה, לכתחילה ובדיעבד.

הצטרפות לתפילה בציבור  . זכוכיתצירוף למנין במחיצה שרואים זה את זה דרך סורגים, רשת או . עשרה

האם נחשב כמתפלל  -הנמצא ברשות אחרת . עם מנין הנמצא ברשות אחרת או בצד אחד של מחיצה

קדיש בבית עלמין, היכול לצרף אנשים העומדים במרחק •  . צירוף למנין בשטח פתוח תפילה בציבור.

צירוף למנין תפילה . למנין.הפסק בין העומדים בשטח פתוח לצירופם  האם שביל או דרך מהווים

החילוק בין צירוף למנין בזימון לצירוף למנין עשרה בתפילה • צירוף , בציבור וברכת כהנים ב'בידוד'

כאשר   -ה'התנתקות' • נשיאת כפים בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון  חיילים ומתיישבים לתפילה בזמן

רוף למנין צירוף המתפללים הרואים אלו את אלו • דיני המקום הראוי לצי הכהנים נמצאים מחוץ לציון.

חלון פתוחים לבית הכנסת • תפילה על  תפילה בחדר הסמוך, פרוזדור או עזרת נשים, כאשר דלת או 

שבקדושה כאשר נמצא במקום אחר ממנין   הבימה בבית הכנסת כשאין מנין בלעדיו • עניית דברים

ם וקריאת התורה ב'מניני המרפסות', כאשר יש שביל תפילה ברכת כוהני המתפללים ואינו רואה אותם.

המפסיק בין הבתים. האם יש הבדל בין הנמצא במרפסת הגבוהה למעלה מעשרה טפחים לבין העומדים 

על הקרקע. שביל הנמצא בין בנינים. בקריאת התורה, היכן יעמדו הקורא והעולה, מי מברך את  

    מעדני כהן, תש"פ     ( מהדורה מעודכנת, תש"פ)עולמות, תקכד הברגות, האם וכיצד יחלקו את העליות[ 

הגר"ש שטיצברג    הרב יצחק מרדכי הכהן רובין, קהילת בני תורה   הרב ישראל דוב ויזל שליט"א, תש"פ 

 מוקד העירוב, תש"פ   צירוף ראיה, תש"פ  שליט"א, תש"פ

עומק הפשט,     ]שעת הדחק, מהמרפסת, בחצרות, צרוף מרפסות, חדרי מדרגות[צירוף מנין במרפסות  

   מנורה בדרום )י(, תש"פ )עמ' יא, כג(  תש"פ
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חי דרך  -תפילה בשידור, האם ניתן להשלים מנין עשרה אנשים דרך מרפסות הבתים] מניני המרפסות

 עין יצחק, תש"פ  [תבבניני קומו  האם ניתן להצטרף למנין בחדרי מדרגות, הטלפון, או בצירוף המרפסות

הגר"ש    (מא, קיבאספקלריא, תש"פ )עמ'  ]וקריאת התורה[צירוף מניני תפילה דרך המרפסות 

 רוזנבלט שליט"א, תש"פ 

    קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' יז( -שואלין ודורשין   מאור ישראל, תש"פ  צירוף מניני תפילה דרך המרפסות

אוסף גיליונות, תש"פ  -לענין הלכה  אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לז(-חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר

         הרב ישראל דוב הלוי ויזל תש"פ  , סט()עמ' לז

  

 התפילה בתקופת הקורונה . ו

 

]הרוקח, ספר תורה בלא ארון, הוצאת ספר תורה בשני   נפילת אפים בתחנון במקום שאין ספר תורה

אזמרה   וחמישי לפני תחנון, נפילת אפים בנוכחות ספר קודש שדינם כספר תורה, ספרי הלכה, סידורים[ 

 פרי עמלנו, תש"פ    אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' מ(-פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר  לשמך, תש"פ

 ( לז, סטאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -לענין הלכה  ]במרפסת, בירושלים[נפילת אפים שלא בבית כנסת 

 ( קאמנורה בדרום )י(, תש"פ )עמ' במרפסות כשלא רואים או לא שומעים את הכהן  ברכת הכהנים

מה טובו אהליך יעקב    ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[מהמרפסת והציבור למטה בחצר  ברכת כהנים

 (שלד)י(, תש"פ )עמ' 

המתפלל , תפילה בציבור אם הוי חובה או מצוה] שו"ת בענייני תפילה בזמן התפשטות מגפה

מנחת  [בדין "בשעה שהציבור מתפללין", גדר תפילת הציבור,  ביחידות האם עדיף שיתפללו שנים יחד

 ' מה( אשר, תש''פ )עמ

]מניני מרפסות, כשאחד מהמתפללים הוא אבל ומתפלל שאלות מצויות בימי מגיפת הקורונה )א( 

תורה, לקרא בחומש כשאין ספר תורה, נפילת אפים ללא ספר מביתו, קריאת התורה באדם אחד, 

מים זכים,   השלמת קריאת התורה, מתי מקבל הציבור שבת בתפילת בודדים, יקום פורקן ויזכור ביחיד[

 תש"פ 

]קריאה מהמרפסת, העולה לא מתקרב לספר התורה, כסומא ועם קריאת התורה בעידן הקורונה  

הארץ, או שכאן גרע מסומא ועם הארץ, יעמוד רחוק מדין שומע כעונה, כל העליות יקרא בעל הקורא, 

כל אחד יכין עליה ויקרא אותה, לחלק את שבעת העליות לכמה עולים, קריאת אב ובן בזה אחר זה, עין 

 עומק הפשט, תש"פ הרע,  כהן לוי וישראל[ 

]כהן יקרא בספר אחד, לוי בספר אחר, וישראל קריאת התורה בכמה ספרי תורה בכמה מרפסות 

 ( קבמנורה בדרום )י(, תש"פ )עמ' בספר שלישי[ 

 צבא הלוי, תש"פ   גשם באמצע קריאת התורה ברחוב או במרפסת
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תחת כיפת השמים וחלק תחת קירוי בחניית בית[   ]עובר לפני המתפלל, חלק מהמניןהתפילה בחצר 

  עיטורי מרדכי תש"פ

האם  , כיצד יש לנהוג בקריאת התורה בהתאם להנחיות הרשויות] התפילה והקריאה במרחב הפתוח

מי שלא  , הכנסת-האם לומר ברכת 'מעין שבע' שלא בבית, יש להשלים את כל הפרשיות שלא קראו

 עין יצחק, תש"פ  ר[הסתפר לפני חג הפסח, האם מותר להסתפר בימי ספירת העומ 

האם ניתן להשלים מנין עשרה דרך  , כיצד לקיים את מניני התפילות]הקורונה במחשבה ובמעשה 

,  הכנסת-האם לומר ברכת 'מעין שבע' שלא בבית , סגולת לימוד התורה והתפילה בציבור, מרפסות

 עין יצחק, תש"פ [ קדימה-ולהשיב דמי האם חייבים לשלם דמי ביטול -אירועים שבוטלו 

החובה ההלכתית לשמור על הנחיות ]תפילה בציבור והתנהגות נכונה בעקבות 'נגיף הקורונה' 

ומצוות  , כיצד יקרא פרשת 'זכור' -השוהה בבידוד  ם, חובת הזהירות מלהזיק אחרי, משרד הבריאות

 עין יצחק, תש"פ ת[האם יש לחשוש לטבול במקוואו, יום הפורים

]כעומד לפני המלך, בעמידה, להעדיף צעיף או טלית, ברכת כהנים למנוע דבר  תפילה עם מסכה 

לל משונה, כשפניו מכוסים בין כך ע"י הטלית, ברכה בקול רם המסכה מפריעה, צריך להגביר קולו בג

המסכה וריחוק הקהל, מסכה בשבת במקום שאין עירוב נחשבת היום כמלבוש גמור, האם סינון הוירוס  

דרך המסכה אינו איסור בורר, במסננת שבברז התירו שאינו ניכר, או כי לרובם זה לא פסולת, האם 

ת האויר  כולם דינם כאיסטניס, במים הוא עושה פעולת תיקון במים מסוימים, ובאויר לא, וכן בריר

 חוקי חיים, תש"פ  הנקי הינה לשימוש מידי[

 ( קמז אספקלריא, תש"פ )עמ' ברכת כהנים עם מסיכה בשעת הקורונה  

 ( יזקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' -שואלין ודורשין]במנייני חצרות ומרפסות[  שמיעת ש"ץ ברמקול

]הבאת ספר תורה לפני נפילת אפים, תחנון למתפלל ביחידות בביתו,  הערות מעשיות בהלכות תפילה

 (ט אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' פ -לענין הלכהסליחות בה"ב ביחיד[ 

ת התורה, פדיון הבן, ברית  ]תפילה, קריאשו"ת בהלכות תפילה וקריאת התורה בעקבות הקורונה 

 מתיקות ההלכה, תש"פ  מילה, סיום לבכורים, ברכת כוהנים, קדיש וקדושה בטלפון, ברכה מעין שבע[

 ( עא מנורה בדרום )י(, תש"פ )עמ' לעבור לפני המתפלל ברשות הרבים בזמן נגיף הקורונה 

]ברית מילה בעשרה ושלא בעשרה, קריאת שם לבת כשאין תפילה הלכות שמחות בשעת המגיפה 

נישואין בציבור וקריאת התורה, המנהג הקדום לקרוא בבית בנוכחות חתן וכלה, בר מצוה, נישואין, 

בפחות מעשרה, סעודת נישואין כשבכל חדר רק עשרה האם מצטרפים לזימון, חלה בקורונה והחלים 

סף  או-עיטורי מרדכי האם יברך הגומל, בפני עשרה שכנים מהחלון, צירוף מרפסות לגבי ברכת הגומל[

 ( צאגיליונות, תש"פ )עמ' 

 

 השימוש במסכת הפנים בחול ובשבת .ז

 

 ( מאספקלריא, תש"פ )עמ'   יציאה עם מסכה לרשות הרבים בשבת  

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/206_70_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_70_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_180_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_21_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/222_29_30_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_31_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_29_30_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_29_30_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_29_30_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/408_80.1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_70_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_29_30_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_29_30_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_31_80.pdf


 

 

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 : באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 

 

 

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 : באתר "בינינו"

 

ו ניתן להעביר א

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 

 

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 : באתר "בינינו"

 

 

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 (מואספקלריא, תש"פ )עמ'  טלטול מסיכות וכפפות ביציאה לרה"ר בשבת בעידן הקרונה 

הרב ישראל מאיר וייל שליט"א,    יציאה בשבת במקום שאין עירוב עם מסכה וכפפות על הידים

   שמעתא עמיקתא, תש"פ  תש"פ

אוסף -לענין הלכה  ]לבישת מסכה בשבת במקום שאין עירוב[הערות מעשיות בזהירות מחילול ה' 

 ( סהגיליונות, תש"פ )עמ' 

]תחבושת לרפואה או  ? האם מותר לצאת בשבת עם המסכה של הקורונה במקום שאין עירוב

אוסף  -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר   וישמע משה, תש"פ הגנה על הגוף, למנוע הדבקה לזולת[

הקורונה     קובץ באר התורה, תש"פ )קג עמ'(  תש"פ )לב עמ'(הלכה סדורה)מד(,    גיליונות, תש"פ )עמ' צז(

 מנחת אשר, תש''פ )עמ' לב(   בהלכה ]הרב בן שמעון[, תש"פ )לו עמ'(

ה מ   ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[בשעת תפילת עמידה  -לכהן בנשיאת כפים, לישראל  -מסיכה 

 טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ' שלג( 

יציאה בשבת במקום שאין עירוב עם מסכה וכפפות על הידים, טלטול ספר תורה למנין ] מלאכות שבת

 הרב ישראל מאיר וייל שליט"א, תש"פ  [פרטי בשבת, סחיטה במגבת נייר

]הוצאת מסיכה על הפנים בשבת במקום שאין עירוב, נשיאת כפים  קיום מצוות עם מסיכה על הפנים 

בן פסח הנאכל בחבורה לכהן כשעל פניו מסיכה, פדיון הבן כשהכן עם מסיכה על הפנים, אכילת קר

 מה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ' תג(    [רבי טוביה הלוי שולזינגר שליט"אלאדם בבידוד[ ]

 מנחת אשר, תש''פ )עמ' כו( גילוח זקן רופא כדי שמסכת ההגנה תכסה פניו הרמטית  

]כמיעוט הולכים או כרוב הולכים, דילמא מחייכו   יציאה בשבת עם מסכה במקום שאין עירוב

עליה, מסכת פורים, משקפיים, קמיע שאינו מומחה, הדומה והשונה בין מסכה לכפפות, תג שחייבים 

 ( מדאספקלריא, תש"פ )עמ'    ומחובר לבגד, מסכה אינה מחוברת לבגד[בנשיאתו 

 

 בשבת שאלות הנוגעות ל'בידוד' .ח

 

]האם הדירה מחולקת לדירות משנה, האם ברכה על הדלקת נרות ועל בדיקת חמץ לנמצא בבידוד 

אוסף גיליונות,  -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מירהדלקת נר במקום אחד מועילה למקום השני[ 

 ' ק( תש"פ )עמ

]מקור דין תשלומי קריאת התורה כשהתפללו בשבת אך  תשלומין לקריאת התורה בשבת שאחריה 

לא קראו בה בתורה בציבור, סדר הקריאה, כיצד יחלקו את העולים, איזו הפטרה קוראים, תשלומי 

בירורים בהלכה,    תש"פ,שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א קריאת התורה כשלא התקיימה תפילה בציבור כלל[

 צבא הלוי, תש"פ   תש"פ

 צבא הלוי, תש"פ קריאת התורה במרפסות, ותשלומין לקריאת התורה 

 באר התורה )ח(, תש"פ השלמת קריאת התורה בזמן הקורונה
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ירחון האוצר   ?להשלימה ואפשרות צורך יש האם, מסויימת בשבת התורה קריאת קראו לא אם

 קיב, קטז( )מ(, תש"פ )עמ' 

 עשר עטרות, תש"פ האם המפטיר קורא שוב כשלא עולים אחרים? 

אספקלריא,   ?יחיד או צבור שהחסירו קריאת התורה, האם יקראו את הקריאה מתוך חומש

 ( מז תש"פ )עמ' 

 ( צטמנורה בדרום )י(, תש"פ )עמ' 'תשלומין' לשלום זכר שלא התקיים בשל הסגר 

 (ס אספקלריא, תש"פ )עמ'  השלמה לשלום זכר בגלל ההסגר  

 

 נגיף הקורונה והלכות עירובין . ט

 

]האם אדם המצוי בבידוד בתוך דירתו בנפרד משאר משפחתו בידוד הקורונה והלכות עירובי חצרות 

לעשות 'עירוב' בין חלק הבידוד בדירה לשאר הדירה, הגדרת  'חוצה' את דירתו לשתי דירות, האם צריך 

דירה, חדרי שינה וחדרי אוכל, ישיבה שיש בה שני חדרי אוכל, כשאוכלים מאותן חלות שבת, 

כשהמבודד סמוך על שלחן הוריו בעלי הדירה, תפיסת יד של חפץ כבד בבעלות בעלי הדירה בחדר 

   תיקוני עירובין, תש"פ המבודד[

מוקד   הנחיות קצרות לעירובי חצרות לשבת למשתמשים במרחב הציבורי בהתאם להוראות

 בארץ הקודש, תש"פ  העירוב

]מחיצת בד המתנדנדת ברוח, אילתור מחיצות  שאלות מעשיות בעירובי חצרות בתקופת הקורונה

מקרשי הסוכה והשלמתן, טלטול ספר תורה ממקלט לחצר אחרת, כלים ששבתו בחצר, פתרונות  

-תיקוני עירובין לטלטול החומש והסידור במיני חצרות ללא עירוב תקין, סדר עשיית עירוב בחצר בקצרה[

 מוקד העירוב

]עירוב המונח בדירה  שאלות הלכתיות בעניני עירובין בעידן הגבלות התנועה מחמת הקורונה

שבעליה נמצא בבידוד, האם המאכל נחשב 'ראוי לאכילה' לאחרים, האם חסר בעיקרון השיתוף כי 

מקפידים לא לקחת ממנו, עירוב המנוח בבית כנסת נעול שהגישה אליו אסורה, הנכנס לתוכו עלול 

ב הנמצא במקום סגור  להיקנס, האם דינו כערוב שנפלה עליו מפולת או אבד מפתח הכניסה אליו, עירו

האם הוא אינו ב'מקום דירה', וילון החולק חדר מדרגות ציבורי לשנים לאפשר בידוד תוך משפחתי, 

צורת הפתח שתלוי בה וילון, הנחת סידור או חומש על ספסל או שלחן ברחוב בערב שבת כדי שיוכלו 

ה והנחה מהספסל לאויר להתפלל בו בשבת בהעדר עירוב, טלטול תוך ד' אמות ברשות הרבים, עקיר

רשות הרבים או כרמלית, הנחת פלטת עץ בשבת על אבן הבולטת מבנין בכדי שתשמש שלחן לספר 

קרפף יותר מבית סאתיים שלא   -תורה, טלטול מבית כנסת לחצר ללא דיורים, טלטול בחצר בית ספר 

רת רשות מהמשטרה  הוקף לדירה, עירוב תחומין לצורך טבילה במעין בשבת, ניצול ההזדמנות לשכי

בצל המצב המיוחד השורר כיום, עירוב במלון לחולי קורונה, סמכותו של  -לצורך עירוב השבת המקומי 

 תיקוני עירובין, תש"פ  מנהל המלון או אחר כיום[

קובץ  -מוקד העירוב ]כללים בסיסיים בהקמת עירוב בחצר[ ונהעירוב בחצר בעקבות הגבלות הקור

 גיליונות, תש"פ )עמ' ל( 
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העירוב בשל קיום מנינים רבים מחוץ לבתים, הבידוד  ]הצורך ברענוןת נגיף הקורונה ועירובי חצרו

החמור בטלזסטון בשל ריבוי מקרי הקורונה האם הוא מבטל את העירוב שכן פת העירוב הנמצאת 

באחד הבתים היא ללא גישה לשאר בני המקום, ואם פת העירוב נמצאת בחדר המבודד שאז היא נפסלה 

לערב בין שתי חצרות, סולם מסורגים המקשר בין   מאכילה כלל, פתרונות יצירתיים בשבתות שמחה

 תיקוני עירובין, תש"פ  שתי חצרות, אורחים בחצר אחת שאינם דרים בה[

צבא הלוי, מת? קיי ]לגבי עירוב תבשילין[האם סברת 'דילמא מיקלעו אורחים'  -בתקופת הבידוד 

 תש"פ 

 

 בהלכות שבתשאלות  . י

 

]ברכה מעין שבע בתפילה במנין ארעי, ללא  סת הקבועתפילת ערבית בליל שבת שלא בבית הכ 

כמה זמן צריך להתפלל במקום שייחשב כמקום קבוע, כשמתפללים בבניין בית הכנסת או   ספר תורה,

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א  בחצרו, ברחובה של עיר, אמירת במה מדליקין בתחילה או סיום התפילה[   

 צבא הלוי, תש"פ  שבע בליל שבת במנין שאינו קבוע ברכה מעין  

]האם הדירה מחולקת לדירות משנה, האם ברכה על הדלקת נרות ועל בדיקת חמץ לנמצא בבידוד 

אוסף גיליונות,  -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מירהדלקת נר במקום אחד מועילה למקום השני[ 

 תש"פ )עמ' ק( 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א   ]לפעם אחת או ג' פעמים[טלטול ספר תורה לקריאה במקום אחר 

יציאה בשבת במקום שאין עירוב עם מסכה וכפפות על הידים, טלטול ספר תורה למנין  מלאכות שבת

 הרב ישראל מאיר וייל שליט"א, תש"פ  פרטי בשבת, סחיטה במגבת נייר

 (קיחאספקלריא, תש"פ )עמ' חילול שבת לשם פיתוח תרופה לנגיף 

 וישמע משה, תש"פ ? פרשת פרה בלילה  האם ניתן לקרוא

פניני הלכה מראשי   ]משתמש באילן בשבת[ מתיחת מפת ניילון בשבת בין העולה לתורה לבעל קורא

 ( מדאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -חבורות בישיבת מיר

]אסור 'ממרח' בשבת הוא תולדת איסור 'ממחק' ואסרו בשמן אב אוטו שימוש בסבון כלים בשבת 

שעוה אך בשמן קלוש לא, סבון נוזלי מותר בשבת שאין בו איסור ממרח, אך לא לדעת המג"א, בסבון  

כלים האגרות משה מחמיר, ובאז נדברו מתיר כשמכין מי סבון מערב שבת, בחוט השני התיר גם להכין 

חות שבת בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל ושמירת שבת כהלכתה התירו סבון נוזלי, מי סבון בשבת עצמו, אר

 עין יצחק, תש"פ     דברי הלכה, תשע"ו    עומק הפשט, תש"פאין חשש מוליד ריח במים ולא בידי השוטף[ 

]סמיך או נוזלי, אינו אסור משום שחיקת סממנים, ניתן להשתמש בסבון  השימוש באלכוג'ל בשבת 

 ( שעטמה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ'     הרב יצחק מרדכי הכהן רובין, תש"פנוזלי[ 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' לא(   ביום טוב ובפסח השימוש באלכוג'ל בשבת

 מבית לוי, תש"פ   אלכוג'ל לנטילת ידים לפני התפילה ולמים אחרונים
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כניסה בשבת לבית חולים כאשר בכניסה בודקים את חום גופם של הנכנסים מחמת הנגיף  

של הצלת נפשות, אם כן יש כאן הכשלה בלפני  ]האם המעשה אסור מצד הבודק, הבודק עסוק במצוה

 הרב יצחק הכהן רובין שליט"א, תש"פ עיור מצד הנבדק, איסור להכניס עצמו לפיקוח נפש[ 

לי, מד חום אלקטרוני, הופעל ]מד חום ישן, מד חום דיגיט מדידת חום בשבת בעקבות הנגיף קורונה

 מה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ' שעד(  [רבי אלחנן פרינץ שליט"אמערב שבת[   ]

 ( לחמנחת אשר, תש''פ )עמ'     יישוב שיש בו שנדבקו אם מותר להכריז עליהם בשבת

מ'  מנחת אשר, תש''פ )ע  בית חוליםבליווי בעל לאשתו היולדת ביו"ט כאשר לא ירשו לו לשהות 

 (מג

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א קידוש לבנה מתוך הבית לנמצא בבידוד  

אוצרות אורייתא,  נטילת תרופות או ויטמינים בשבת כחיסון למניעת הדבקה בנגיף הקורונה 

 תש"פ 

 

 שונותשאלות  .יא

 

 ( קצדאספקלריא, תש"פ )עמ' ]ברכת הנהנין[ ברכת הריח והטעם לחולים שאין להם חוש ריח וטעם 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כג(איבד חוש הטעם האם יכול לברך?  

]בבלגיה נסגרו מוסדות החינוך, ברשותו  ? תורה או לכולל אברכיםלתלמוד  -למי עדיף ליתן שטח 

 וישמע משה, תש"פ  מבנה פרטי העומד בדרישות החוק לרשות מי יעמיד את המבנה[

? האם להורות לבחורים להתפלל ערבית יחד אחרי פלג המנחה או כל אחד לבד בצאת הכוכבים

 משה, תש"פ  וישמע

 ( סהמנורה בדרום )י(, תש"פ )עמ' קריאת שם לתינוק על שם מי שנפטר מנגיף הקורונה 

]תפילה, קביעות מקום בבית, לענות על קורונה  -ליקוטי משנה ברורה עם הוספות למצב חירום 

קדיש מרחוק, להתפלל בשעה שהציבור מתפללים, כאין ספר תורה נכון לקראת בציבור בחומש, ברכה 

מעין שבע, יקום פורקן, שעון מעורר כשומר, ביקור חולים, ברכת שהחיינו לחבר שלא ראה שלושים יום[   

 ( לב אספקלריא, תש"פ )עמ' 

]אחר שלושים יום, לא היה איתו בקשר ברכת שהחיינו על ראיית חברו וקרובו בתקופת הקורונה 

 , תש"פ הלכה בפרשה  כלל, היה בקשר טלפוני או מכתב, חלה החבר או הקרוב והחלים[

]עד כמה מעכב חתונה מצומצמת שנערכה בנוכחות עשרה והתברר שצירפו אליה שוטר דרוזי? 

 צבא הלוי, תש"פ  'עשרה' לקידושין לכתחילה ובדיעבד[

 וישמע משה, תש"פ לחתונה הנערכת בבוקר מתי יצומו החתן והכלה ביום חופתם? 

]צירוף לעשרה לברכת חתנים, מדוע צריך עשרה לברכת חתנים,  לברך ברכה בחופה ממרפסת ביתו

ניין כדבר שבקדושה, לפרסום הדבר, האם הוא לעיכובא, דעת מרן בצירוף שתי חצרות, כשיש תחת הב
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רבי משה עשרה במקום אחד ניתן לצרף, לכבד בברכה אדם במרפסת אחרת שאינו מצטרף למנין[ ]

 (שסדמה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ'    [שמואל דיין שליט"א

 צבא הלוי, תש"פ ]להמתין, לפדות ע"י שליח[ פדיון הבן כשהאב חולה מאומת 

 (מ  מנחת אשר, תש''פ )עמ'   ברית מילה בצרפת בזמן קורונה

]מי יברך את הברכות, כשאבי הבן יכול לברך בטלפון, כשאבי הבן  ברית מילה כשאבי הבן בבידוד 

 עיטורי מרדכי תש"פ עומד בחלון וצופה בברית, ברכת המצוות או ברכת השבח[

]קדימות כהן וקדשתו, האם להעדיף קבלת טיפול במחלה מדבקת מרופא כהן או רופא ישראל? 

 דרישה וחקירה, תש"פ  קדימות כהן להצלת עצמו, הכהן חסין יותר בשל קדושתו[

בשבת, תפילה בציבור,   ]השימוש באלכוג'לונשמרתם בצל נגיף הקורונה  -קובץ הלכות נחוצות 

הרב יצחק יעקב   אופני צירוף מתפללים, טלטול ספר תורה, ברכת האילנות, קריאת פרשת הנשיאים[

 פוקס שליט"א, תש"פ 

 נפש. הנהגה פיקוח נייני]עהקורונה  למגפת הנוגעים ומאמרים אגרות ותשובות שיעורים לקט

  בימי  סלנטר י"הגר מונעת. הוראת ]היגיינה[ ורפואה הנקיות בחובת מגיפה. התפרצות בזמן הראויה

הנשמה.  במכונת חולים שני קורונה. שיתוף לחולי נסיוניות נפשות. תרופות בהצלת המגיפה. קדימה

 לזולת לסייע כדי להסתכן מלהציל. אין ימנע ביתו בני את עצמו. המסכן על להגן כדי הזקן בגילוח רופא

 לאחר להתרחץ לנשים מותר ביום. אם השמיני ביום תטבלנה שנשים להקל יש הצלה. אם בו שאין במה

להיבדק.  צריך שחלה שחושש מי ומסכה. האם בשבת עם כפפות ר"לרה בטבילה. יציאה טבילתן. חציצה

 הקורונה. ליווי בתקופת מילה לאשפה. ברית יזרקו התפילין שבו חולים לבית תפילין להכניס מותר האם

  מן  שמחלים מי י"ע בשבת  דם חולים. תרומת בבית  לשהות לו ירשו  לא  כאשר ט "ביו היולדת  לאשתו בעל

  בסכנה  אף לברך צריך הגומל. האם לברכת קטנים לחנך יש תודה. האם הגומל. קרבן המחלה. ברכת

  עדיף  האם ביחידות  מצוה. המתפלל או חובה  הוי האם בציבור  תפילהבעשרה.  הגומל אחרת. ברכת

 התורה מרפסות. קריאת דרך . מנין"מתפללין שהציבור בשעה"הציבור.  תפילת יחד. גדר שנים שיתפללו

  עיר. צוותי  וברחובות בגינות וחצרות. תפילה רחוב במנייני שבע מעין במרפסות. ברכת  כהנים וברכת

  קריאת  ודיני ציבוריים במרחבים מגיפה. מניינים בשעת התורה ביחידות. קריאת יתפללו הרפואה

  התורה. תשלומין  בקריאת להצטרף. תשלומין כדי ץ"הש את לשמוע העשרה כל צריכים התורה. האם

 כלים וירטואלי למכירת חמץ. הפקרת הרשאה העומר. שטר וספירת המועד חול, החודש. פסח לפרשת

 להשתתף בודדים לזקנים להתיר ביחידות. האם במתפלל הסדר בליל ה. הללמטביל לפוטרן  מנת על

 בקורונה בודדים. החולה לזקנים ההגדה של מקוצר נוסח לערוך מחשב. האם תוכנת י"ע הסדר בליל

 רשאי האם המועד בחול מבידוד נהנה. היוצא כשאינו הנהנין ברכת ובענין ומרור מצה טעם מרגיש ואינו

  הספירה  בימי מנתח. מוזיקה ברופא המועד בחול צפרניים וגזיזת המועד. כיבוס בחול להסתפר. ציור

 מגיפה. לך בזמן המדרש בית מעלינו. תקנות ומגיפה משחית ומאמרים: למנוע מכתבים הקורונה. בעידן

  ביום  שבנס. ויהי קולך. נסיונות את ברך. השמיעיני כל תכרע לך בעדך. כי דלתיך וסגור בחדריך בא עמי

 מנחת אשר מהדורא תנינא, תש"פ  )קעב עמ'( לתודה[  השמיני. מזמור

 ( לו מנחת אשר, תש''פ )עמ'אם מותר להכניס תפילין לבית חולים שבו התפילין יזרקו לאשפה ה

]יציאה בשבת במקום שאין עירוב עם מסכה וכפפות על הידים, טלטול שאלות בענין נגיף הקורונה 

ת נייר, האם חייב ספר תורה למנין פרטי בשבת, טבילת עזרא, התרת נדרים על אי טבילה, סחיטה במגב
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הרב ישראל מאיר וייל שליט"א,   אב לשמוע בקול הוריו להחמיר מול הוראות החוק[  אדם מדין כיבוד

   תש"פ

רא, סיום בכורים בערב  ]דיווח אודות מפר בידוד, נישוק מזוזה, טבילת עזשאלות בענין נגיף הקורונה 

   הרב יעקב יוסף כהן שליט"א, תש"פ פסח, ברכת האילנות, והגדת לבנך בליל הסדר[

וברכת  ]מטעמים בריאותיים מפני הנגיף, כהן בבית המקדש, בזיון, בבציעת הפת תפילה עם כפפות 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קסג(  [, גאוההמזון על הכוס, יששכר איש כפר ברקאי

]ימי העומר והלכותיהן בצל עם פסקי גדולי ההוראה שליט"א  -הלכות למגיפת הקורונה 

, השלמות קדיש וקדושה לתפילת יחיד מתוך הברייתות כעצת הרוקח, הקורונה, נגינה, נישואין, תספורת

ג' תיבות תוספת לקריאת שמע, מקום וצורת עמידה בתפילה בבית, ג' פסיעות, נפילת אפים, ספירת 

העומר או ערבית, קידוש לבנה ביחיד, ברכת הנהנין למי שאיבד את חוש הטעם, טבילה בערב שבת,  

מירת ויכולו ביחיד כקורא בתורה, עדות בשנים, עדות באב ובנו, איש הדלקת נרות לנמצא בבידוד, א

ואשתו, ברכה מעין שבע, קריאת התורה במנין מרפסת, להשלים במנחה של שבת את קריאת הבוקר, 

תשלומי קריאת התורה, שמו"ת, צירוף למנין, בשעה שהציבור מתפללין, חזן הנמצא בין שני בתים האם  

מספק, רואה דרך חלון זכוכית, נץ או מנין מרפסות, תפילה ברמקול, תפילה  מצרפם למנין, עניית אמן

בשידור חי, בטלפון, חדר מדרגות, טבילת עזרא בט' קבין, כניסה לבית כנסת שלא ביחידי, הגדרת דבר  

עיטורי מרדכי, תש"פ )סא     פ )נד עמ'(עיטורי מרדכי, תש"]הרב מרדכי יעקב מאיר שליט"א[  ומגפה[

 עמ'(

 

 הנגיף וחג הפסח  . יב

 

שיעורי הגרי"ט    קונטרס 'בדד ישב', תש"פ )כב' עמ(   בשבילי אורייתא, תש"פ סיום מסכת, מכירת חמץ

 זנגר שליט"א 

הפר את בידוד בחו"ל נקנס בסכום גבוה והוטל עיקול על ביתו, כיצד ימכור את חמצו בערב  

שיעורי הגר"י זילברשטיין ]אינו ברשותו, יבטל בפיו, יעשה קנין 'אודיתא' למכירת החמץ לגוי[ פסח? 

 אוצר הפרשה, תש"פ )עמ' טו( -שליט"א

]הגעלת כלים, סיום מסכת בערב פסח, הלכות שונות הנוגעות לבידוד, הנחיות לפסח לאור המצב 

 דמשק אליעזר, תש"פ  יתענה כלל השנה[טיפול בחולה, מי שלא מזדמן לו סיום שלא 

אגר מזון לקראת פסח, האם יכול למכור חמץ בעין במכירת חמץ בשונה מהרגלו בכל שנה?  

   פרי עמלנו, תש"פ  בנדר[ ]התרת נדרים, לסמוך על מסירת מודעה, חריגה חד פעמית ממנהגו אינה פוגעת

 עין יצחק, תש"פ 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' לא(   ביום טוב ובפסח השימוש באלכוג'ל בשבת

מה טובו אהליך יעקב )י(,  ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[  מתנה לאשה לחג בימים של הקורונה

 (שלדתש"פ )עמ' 
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האם ניתן לקיים השנה מצוות שמחת יום טוב בנתינת כסף לאשה שתקנה בו לאחר הסגר? 

 ווי העמודים וחשוקיהם )עט(, תש"פ )עמ' עז(  ]במקום קניית בגד או תכשיט[ ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[

 (עהמנחת אשר, תש''פ )עמ' שטר הרשאה וירטואלי למכירת חמץ   

]זכר להקרבת קרבן פסח, להוציא מי שלא אמירת הלל בערבית של ליל פסח למתפלל ביחידות 

שיעורי    יודע לקרוא בבית, פרסומי ניסא, נפק"מ בטעמים לגבי יחיד, הכרעת הגרי"ש שלא לומר ביחיד[

 ( צאויעודם, תש"פ )עמ'    גר שליט"אהגרי"ט זנ 

רגיל לאכול "מצות יד" וקשה לו להשיגם בעקבות המצב, האם יכול לאכול "מצות  האדם 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' לד( ]האם צריך 'התרת נדרים'[ה"? מכונ

הלכה  מיועד בפרט לעורכי הסדר[  -]תמצית הלכות למעשה דיני ומנהגי ליל הסדר בקצרה 

 סדורה)מד(, תש"פ )ו' עמ'( 

]הכשרת כלים או קניית חדשים, הכשרת כלים ביתית, הכשרת השיש וכלי המטבח, הלכות לחג הפסח 

משיב כהלכה,   שליט"א[]רבי נפתלי נוסבוים  מינוי שליחות למכירת חמץ בטלפון, סיום בכורים בטלפון[

 תש"פ 

]האם מותר לקיים ליל סדר משפחתי כנהוג למרות סכנת הנגיף, האם  שימוריםליל  -ליל פסח 

מורים', פטור בטענת 'ליל שי -אחראי האבטחה במפעל יהלומים שהשאיר את המפעל ללא שמירה 

השמירה בלילה זה תלויה בדרגת הנקיות מעוון, ומי יעיד על עצמו ועל מי  מאיזה מזיקים הלילה שמור, 

בדבר   ליל הסדר משומר ממזיקים ן.שהוא מכניס לסכנת הדבקה שהם נקיים ומטוהרים מכל חטא ועוו

שהאדם מביא  קים א. ליל הסדר אינו משמר ממזישלא מצוי היזק, נגיף הקורונה הוא בגדר שכיח הזיק

הקורונה שבא לעורר את כל בית ף וקא, ולא מנגיוליל הסדר משומר ממזיקים רוחניים ד. על עצמו

 אשכול יוסף, תש"פ ב"א[ ישראל לתשובה מאהבה ולהכין עצמנו לקראת ביאת משיח צדקינו ב

]בעיות יחוד בערב ברחוב השומם, למתפלל קורונה )א(  -פסקי הלכות לחג הפסח בעת חירום 

 מבית לוי, תש"פ  בחצרות הבתים להזהר מתפילה סמוך לפחי אשפה ולצינורות ביוב העשוים חרס[

]שינוי מנהגים טובים לפסח באופן חד פעמי ללא קורונה )ב(  -פסקי הלכות לחג הפסח בעת חירום 

התרת נדרים, מכירת חמץ גמור, מכירת חמץ ללא קניין, הגעלת כלים חדשים מחשש שומן מן החי, 

כיסוי  -עבודה ולימודים לכלול במכירת חמץ, טפט שיש למטבח, כירים אינדוקציה  בדיקת חמץ במקום

 מבית לוי, תש"פ  במשטח סיליקון[

פסח  ]הלכות הכשרת כלים בבית לעושים את הקורונה )ג(  -פסקי הלכות לחג הפסח בעת חירום 

 מבית לוי, תש"פ  בביתם לראשונה[

 מבית לוי, תש"פ  ]בדיקת חמץ[קורונה )ד(  -פסקי הלכות לחג הפסח בעת חירום 

]טבילת כלים, הגעלת כלים, הכשרת הכיור העשוי מתכת או חרסינה, הוראות שעה לפסח תש"פ 

הכשרת משטח המטבח סביב הכיור, פלטה של שבת, כירים גז, כירים חשמליות אינדוקציה, תנור  

קהילת מחזיק הדת    וליטי, מיקרו גל, מדיח כלים, מיחם מים, הגעלה ברותחים, בדיקת חמץ[פיר

 אנטוורפן, תש"פ 
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]הפסד תפילה בציבור ועוד  האם לחזור מחו"ל לארץ ישראל לחג הפסח כשיאלץ לשהות בבידוד? 

 ווי העמודים וחשוקיהם )עט(, תש"פ )עמ' נג(  צוות[ ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[מ

ווי  ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[אי שימוש בתוכנת "זום" ביום טוב כדי לצורך ליל הסדר  

 העמודים וחשוקיהם )עט(, תש"פ )עמ' פט( 

]ואמירת 'כל דצריך ייתי ויפסח' בתנאי ההסגר בתקופת הקורונה  -קריאת 'כל דכפין ייתי ויכול' 

 אשכול יוסף, תש"פ על קרבן פסח בכל שנה, ח' תירוצים[ 

חוקי  ]איסור חמץ, מכירת חמץ לגוי, ניקיון לפסח, חומרות ומנהגי הפסח[דיני פסח בשעת הסכנה 

   חיים, תש"פ

]טבילת כלים כשהמקווה סגור, זריקת החמץ, ליל הסדר באדם בודד,  ח"ב  -דיני פסח בשעת הסכנה 

 חוקי חיים, תש"פ  אי שימוש ב'זום' בחג, אכילת מרור כשאבד לו חוש הטעם, הלכות חולה בליל הסדר[

הרב יצחק  כשעזבו את הישיבה בחופזה מחמת הנגיף  -מכירת חמץ שנשאר בחדר בישיבה 

 מרדכי הכהן רובין שליט"א, תש"פ 

]להתרומם לשמחת החג, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, מי שחווה את התהליך מהסגר אל הסדר 

 היא שיחתי, תש"פ  חסרונה[ישמח שמחה אמיתית בסיומו הטוב, מילויה של הכינרת למי שלא ידע ב

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א באין הכרזת 'מוריד הטל' במוסף, יתחילו לומר כן במנחה  

 ( פחמנחת אשר, תש''פ )עמ'     היוצא מבידוד בחול המועד האם רשאי להסתפר

 

 שאלות בחושן משפט . יג

 

]הראשון, האחרון, כולם, ? ' אנשים וקיבלו קנס על מי מוטל לשלםעשרההתאספו למנין יותר מ 

חמשה שישבו על ספסל ולא שברוהו ובא אחד וישב ונשבר, זריקת חץ לחפץ או זריקת החפץ, מנא 

מה טובו אהליך יעקב )י(,     (נבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר  תבירא[

 תש"פ )עמ' שצב( 

פיצלו מנינים בבית הכנסת לעשרה עשרה, ומתפללים בעזרת נשים, על מקומן של נשים שקנו  

 צבא הלוי, תש"פ מקום בכסף מלא 

פניני הלכה מראשי חבורות  ]מאימתי חל דין רודף[  חובת הדיווח על אדם המפר הוראות בידוד 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' נא( -בישיבת מיר

]ירושה על פי דין תורה, מתנת שכיב מרע, מצווה חולה קורונה שציווה בעל פה את רכושו ונפטר 

   דפי עיון, תש"פמחמת מיתה, הקנאת נכסיו לאשתו כאפוטרופוס או כבעלים, אודיתא[ 

פניני הלכה מראשי  ? להיאם מותר להקל בהלכות פקוח נפש לצורך פרנסה יותר מלצורך תפ

 ( מבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -חבורות בישיבת מיר
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 נזקים כלכליים בביטול אירועים . יד

 

]בעלי אולמות המוכנים לספק את   מגיפהבביטול שכירות בתים ופועלים מחמת ה 'מכת מדינה'

פניני  , עובדי הוראה, מטפלות[100רו לו רק יוהת 400הארוע אך חוששים מלעבור על החוק, שכר אולם ל 

 ח(מאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר

פניני הלכה מראשי חבורות  ]גננות ומטפלות, בעלי אולמות[  דיני ממונות בעקבות נגיף הקורונה

    דבר חוק ומשפט, תש"פ  , תש"פ שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א    ( מטאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -בישיבת מיר

 משא ומתן, תש"פ     תורה והוראה, תש"פ 

מה טובו   [רבי חיים שלום הלוי סגל שליט"א] צימר ורוצה לבטלו בגלל מחלת הקורונההזמין  

 אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ' שצב( 

בודה, מכת  ת, דיני ע באולמות ומטפלו[שאלות מצויות בעניין הקורונה בשכירות בתים ופועלים 

 תש"פ )מ' עמ'(  ]מדינה בשכירות בתים ובשכירות פועלים

]האם חייבים לשלם 'דמי ביטול'  ?האם חייבים לשלם לבעלי האולמות על ביטול האירועים

תשלום הכנת האולם לאירוע המסוים, תשלום להוצאות חומר  כמופיע בהזמנת האירוע, שכירת האולם, 

הגלם להכנת הסעודה שנקנו ע"י האולם, האם בעל האולם דינו כפועל או כבטלן, הגדרת 'מכת מדינה', 

 וישמע משה, תש"פ  הזמנת תזמורת[

]החזר דמי קדימה ששולמו לאולם, תשלום  מכוח הנחיות הרשויות ר מצוה באולם שבוטל אירוע ב

שכרו של הצלם או המנגן, חזרה משכירות מחמת אונס, חזרה משכירות מחמת מכת מדינה, חזרה 

משכירות בתים, חזרה משכירות פועלים, יחסי עובד ומעביד או נזיקין, דינא דגרמי ודין ערב, אומן  

   דפי עיון, תש"פ כמכר, הבדל בין צלם לבין נגן בהגדרת עבודתו[ -בביתו שעשה מלאכה 

 שמעתא עמיקתא, תש"פ תשלום למוסדות חינוך בזמן נגיף הקורונה 

]ניקיון לפסח בשעת הדחק, הכנסת מבקרים למי שנמצא בבידוד, הצטרפות  הלכות בעקבות הקורונה 

לתפילה מחלון ביתו הסמוך לבית הכנסת, מתי ניתן לצרפו למנין עשרה, קדיש וקדושה בטלפון, 

ברמקול, הזמין אירוע למאות איש ועתה יצאה הגבלה למאה איש, אם הוכנו המנות או עדיין לא הוכנו, 

 ( אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' נג -לענין הלכה מכת מדינה[

]חולה קורונה שנכנס לאולם שמחות וגרם   בעקבות נגיף הקורונה  בחושן המשפט שאלות מצויות

הבריאות ויצא מחדר בידוד  לבעלי התזמורת לשהות בבידוד הלשנה על אדם שהפר את הוראת משרד 

חיוב תשלומים למטפלות וגננות פרטיות השובתות מעבודתן בימים אלו החזרים כספיים עבור ביטולי 

אולמות, תזמורות, נגנים וקייטרינג כלה שביטלה את שכירות 'שמלת הכלה' בעל השמחה הודיע על 

 משפט כהלכה, תש"פ  ביטול האירוע אחר הכנת הקייטרינג את האוכל[

]מעמדו של תשלום בשק,  תשלומי גני ילדים ומטפלות בעקבות השבתתם בשל נגיף הקורונה 

 בי"ד קרית ספר  -הגר"י קנר      בית שמש   -בית דין צדק בני הישיבות  שקים דחויים מראש[

מהדורת ניסן תש"פ   ]באולמות ומטפלות[ שאלות מצויות בעניין הקורונה בשכירות בתים ופועלים

 ( ')מ' עמ
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 חולה שהדביק אחרים . טו

 

ולאחר שרשויות הבריאות  ,(COVID 19) "בעקבות התפרצות נגיף ה"קורונה]מזיק במחלה מדבקת 

ברחבי העולם הורו לבודד את נשאי הנגיף, יש לברר האם חולה במחלה מדבקת ]כדוגמת ה"קורונה"[ 

שהדביק אחרים במחלה, חייב בתשלום הנזקים שגרם. לשם כך נקדים יסודות אחדים בדיני הנזיקין, 

או   חציו משום -דין האש . יותהגדרות הלכת -"אבות" הנזיקין ו"תולדותיהם"   .הנצרכים לנדון דידן

במשנה  . אדם המזיק בגרמא או בגרמי .ה"הלכות" המיוחדות לכל אחד מאבות הנזיקין • ממונו משום

כגון שזרק חץ   ,בכוחו הישיר או בגופו ובגמרא נקבע כי "אדם מועד לעולם". אולם החיוב הוא רק בנזק

 בין נזקי   .פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים ,"גרמא"המוגדר כ ["כח שני"] בלתי ישיר והזיק, אבל נזק

הנותן סם המות בפני בהמת .  אדם המזיק בגרמא -מדביק את חברו במחלה  ."גרמי" לנזקי "גרמא"

המעמיד בהמת חברו על קמת . אשו משום חציו -"כח אחר מעורב בו"  -מדביק את חברו במחלה . חברו

חיובו להתרחק  -חולה במחלה מדבקת . יזק שאינו ניכרהיזק ניכר או ה -הדבקה בנגיף . חברו

על חולה במחלה מדבקת לשמור מרחק מאחרים פן ידביקם במחלתו   מהתורה חיוב המוטל.  מאחרים

מסירת חולה במחלה  .אחר חברו להורגו "רודף"ואולי אף יש לדונו כ ,פיקוח נפש ח"ו, ויבואו לידי

עולמות, [  מכתב חיזוק בימי מגפת הקורונה. השלטון לידי הרשויותמדבקת שאינו ממלא אחר הוראות 

 תקכה

]אדם המזיק, מזיק אש, תשלום נזק  חולה במחלה מדבקת שלא נזהר וגרם להדבקת אחרים 

 פרי עמלנו, תש"פ   דרישה וחקירה, תש"פ ותשלום שבת[

]נשף בפיו על מאכל הדביק את חברו בקורונה וחברו חלה ונפטר, האם נידון המדביק כרוצח? 

ופסלו מאכילה האם משלם, היזק שאינו ניכר. גרם לחברו הפסד ימי עבודה, שבת. חולה קורונה בא 

במגע עם אחרים וכתוצאה מכך הוכנסו האחרים לבידוד ונגרם להם נזק כלכלי האם החולה חייב לשלם, 

   ברכת יצחק, תש"פ -שיעורי ליל שישי יהם אויר בחיידק או בוירוס אדם המזיק או אש המזיק [ז

מנורה בדרום )י(, תש"פ )עמ'   ]האם דינו כאדם המזיק, בהיזק ניכר או שאינו ניכר[הדביק חבירו בנגיף 

 (סו

]ההורג חברו בפעולה טבעית או סגולית, האבחנה בין  הדביק את חברו ומת, האם נחשב כרוצח?

 אוצרות אורייתא, תש"פ   טבעי לסגולי בדבר הנראה לעין או המובן בהיגיון, הדבקה ע"י וירוס[

 

 ספירת העומר .טז

 

 ( ס אספקלריא, תש"פ )עמ'  שמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר בימי הקורונה

האם שירות ותשבחות  , המקדש-אלו שירים נאסרו לאחר חורבן בית] שירה וזמרה בימי העומר

מי  האם מותר לשמוע שירים וואקאליים ופרקי חזנות מוקלטים בי  , להקב"ה בכלל גזירת האיסור

 עין יצחק, תש"פ   למי ניתן להקל קולות מיוחדות בתקופת נגיף ה'קורונה, ספירת העומר
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של פסח, ואמרו   ןביו"ט ראשו אושפזחולה ש]א. חולה שהיה מונשם והבריא באמצע ימי הספירה 

ן. העומר בברכה בלילה ראשו יספור ספירת םלהנשימו ולהרדימו לכמה שבועות, הא בלילה םלו שחייבי

שב לבריאותו  יספור בברכה כש םהספירה הא ולא ספר כלל עד אמצע ימי םחולה שהיה מונש .ב'

ו. ספירת העומר  והתעורר, קטן שהגדיל, קטן שהגדי ביום הכיפורים לגבי תוספת יום כיפור בכניסת

אוצרות אורייתא,  בחלק מימי הספירה האם הוא 'חצי שיעור', חצי שיעור בכמות וחצי שיעור באיכות[ 

 תש"פ 

ן שהגדיל, האם ]עבר טיפול רפואי, היה מונשם, האם דינו כקטהתחיל לספור באמצע ספירת העומר 

 נועם אליעזר, תש"פ כתיבה היא כדיבור, למי שמוגבל בדיבור זמנית[  

]תדיר בכמות או תדיר בפיזור, ספירת  ספירת העומר או קידוש לבנה מה קודם בעידן הקורונה? 

העומר מצוה אחת או מצוות רבות, ספירת העומר בתוך בית הכנסת וקידוש לבנה בחוץ, כאשר גם 

תפילת ערבית וגם קידוש לבנה מתקיימות מחוץ לבית הכנסת, האם צריך לזוז 'לצאת' ממקום תפילתו 

 צבא הלוי, תש"פ   מים זכים, תש"פבשעת קידוש לבנה[ 

תורה והוראה,   ]מי שלא הספיק לפני הספירה, לרגל שמחה[ספירת העומר ותספורת בעידן הקורונה 

     מעדני כהן, תש"פ     תש"פ

-פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר שהה בבידוד בערב פסח אם מותר להסתפר בימי הספירה

 ( מאאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' 

 

 התבוננות .יז

 

]הגרי"ג אדלשטיין   ]תינוקות שנשבו[יראת שמים ויראת חטא  - חובתנו בעת פורענות בעולם

 , תש"פ דרכי החיזוקשליט"א[ 

-דרכי החיזוקלמורים ולמחנכים ]הגרי"ג אדלשטיין שליט"א[  -הוראות והדרכות בעניני השעה 

 גיליונות, תש"פ )עמ' ד(קובץ 

הפרשה  להיות מוכנים לקבלת התורה  -שעון ומפתח  -הכרחי בתקופה זאת  -ניהול הזמן 

 ( מא קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' -המחנכת

 ( סח אספקלריא, תש"פ )עמ'   המילון היהודי לימי הקרונה 

 ( לאקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' -ארחות חיים שפך חמתו בבתי כנסיות ובתי מדרשות 

 נאה דורש, תש"פ  ]ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר[סיון הבידוד ביציאת מצרים ינ

חירות, לראות את עצמו, לקראת פסח   -]לחם עוני  הוציאה ממסגר נפשי -מה נשתנה הלילה הזה 

 שיחת המשגיח הגרח"י קפלן שליט"א, תש"פ בתקופה זו[ 

]ניתנה רשות לרופא לרפא, עולם פנימי של יחיד ולא המוניות  הרהורי הלב בעקבות מגפת הקורונה 

רוחניות, כל העולם כולו שותק, ומוכן לקבלת תורה מחדש, הדר קיבלוה ביחידות  בגשמיות וב 

 הרב ראובן לויכטר שליט"א, תש"פ  ובפנימיות[
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סילוק מחצית המצה ]לא מצטערים על כך שהתינוקות 'גונבים' את האפיקומן,  ללמוד מהאפיקומן

והסתרתה במפה וסילוקה במהלך הסדר, היא הופכת למצה החשובה לאכילת האפיקומן, המחזיק בה 

ל מסתתר בשפריר חביון, ישועת ה' כהרף עין, כאדם המתעורר ולא מוצא עצמו[ ]רבי  -מקבל מתנות, א

 לקראת שבת מבית דרשו, תש"פ )עמ' יא( אלימלך בידרמן שליט"א[ 

אוסף גיליונות, תש"פ  -מתוקים מדבשעין  ף ם כהרששועת התפסח שנת  -מה נשתנה הלילה הזה 

 )עמ' ל(

]להתרומם לשמחת החג, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, מי שחווה את התהליך מהסגר אל הסדר 

 היא שיחתי, תש"פ  סרונה[ישמח שמחה אמיתית בסיומו הטוב, מילויה של הכינרת למי שלא ידע בח

]ושח גבהות האדם ושפל רוח אנשים ונשגב ה' לבדו, הרים נזלו מפני ה'  בהירות דברים בעניני השעה

    שיחת הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תש"פובני ישראל לא נעו[  -

]קושי השעבוד מתגבר לפני הגאולה, הדמיון בין גאולת מצרים לגאולה  למה הרעותה לעם הזה?

 אספקלריא, תש"פ )עמ' ט( העתידה[  

 ( קנג, קנהאספקלריא, תש"פ )עמ' לבידוד מחמת הקורונה   -בין חובת הבידוד בנגע הצרעת 

הצרעת לא היתה מחלה מדבקת ]בתורה, ובמחקר[ הבידוד הוא חרון אף ה' על השחתה  

 ( טקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' י-הפרשה המחנכתחברתית 

אוסף  -הגר"י איכנשטיין שליט"אתעוררות'[ ה]בין 'חיזוק' ל' בעת הזאת הינה 'התעוררות' חובתינו 

 גיליונות, תש"פ )עמ' יא( 

אוסף גיליונות,  -מתוקים מדבשהחובה לראות את חסדי ה' בכל עת ובכל מצב   -לעמוד בניסיון 

 ( טתש"פ )עמ' י

]מסירות נפשו של רבי עקיבא, משל הדגים, רבי חנינא בן  דרבים תורה תלמוד לצורך נפש מסירות

תרדיון, מרדכי היהודי, 'וחי בהם', גזירה על התורה היא גזירת שמד, חידוש המשך חכמה בחשיבות  

תלמוד תורה דרבים, מים לדוד המלך, שיטת ספר חסידים, דברי רבי אלחנן וסרמן הי"ד, שני גדרים  

ירחון   ביקות בתורה, הדביקות היא המגנת אף בשכיחא היזיקא[בהצלת התורה מצוות תלמוד תורה וד

 קסו( האוצר )מ(, תש"פ )עמ' 

]אל הבקר רץ, שינויים מהירים שיחה לחיזוק האמונה בעידן וירוס הקורונה  -בינו שנות דור ודור 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כה( הרב חנוך פרידמן שליט"א    גאולה[בעולם בעת 

זצ"ל שחורבן 'אדום' יהיה כשיחרב ה'עולם הזה', שמירת שבת   ]דברי הרב דסלרהעולם עצר מלכת 

 היא שיחתי, תש"פ  המלכה[

אוסף גיליונות, תש"פ  -אז נדברו ]נגיף הקורונה[קריאה ראשונה, שניה ושלישית  -הקב"ה קורא לנו 

 )עמ' ק( 

]לאלו שהיו במגע עם מי שנדבק, ולאלו שלא היו במגע כלל עם מי   חשבון הנפש ממגפת הקורונה

 ( מבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -אז נדברו שנדבק[

 בלבבי משכן אבנה, תש"פ מהות התקופה הנוכחית לאור נגיף ה"קורונה" 
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מה טובו אהליך יעקב )י(,  [ רבי חיים שלום הלוי סגל שליט"א] מגיפת הקורונהפרקי אמונה על 

 ( ת תש"פ )עמ' 

במיוחד בימים אלו, סעודת   ]קטעים בתפילה בהם ראוי להתבונן ולכוין שו"ת וחיזוק בעניני קורונה

נישואין מחוץ לאולם האוכל בשוק, אדם שמשפחתו בבידוד האם רשאי לאכול בחוץ מדין האוכל בשוק,  

אב השולח את בנו לחנות ויש חשש שידבק, טבילת עזרא, הנמצא בבידוד אם מצטרף לזימון, להתפלל 

 ( תימה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ'    על רפואת גוים[

מה טובו אהליך   ואתה מושל בכל ]רבי אמיר ולר שליט"א[  - כוונת הצדקה בזמן המגפה רח"ל

 ( תכט יעקב )י(, תש"פ )עמ'

]מאה ברכות, לימוד תורה בשבת, דקדוק בחזרת הש"ץ, לא להסיח דעת  הקורונה  לימייזוק ח

 ( שנומה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ'  [  רבי שמעון לוי שליט"א]כשתפילין עליו[ 

]האדם מטבעו יצור 'מדיני', חיה 'חברתית', וכאשר הוא פוגם ב'בין אדם   המסר מנגיף הקורונה

 בארה של תורה, תש"פ  לחברו', הוא נשלח לבידוד[

 קאמרנא, תש"פ )נב עמ'(   סגולות ותפילות לזמן מגיפה ר"ל -אדם ישר 

 תש"פ  [לבעל הפלא יועץ זצ"ל]ב"מ   -סגולה לזמן מגפה 

 נאה דורש, תש"פ ' פיטום הקטורת'סגולת 

ירתו, זמנים מסוגלים  ]סגולתו, אמירתו ע"י נשים, מתוך קלף, זמן אמפיטום הקטורת המבואר 

 עמ'( 56) אשיחה בחוקיך, תש"פ   לאמירתו, במעומד, בציבור בעשרה[

 תורת הקרבנות, תש"פ פרשת הקטורת, סדר אמירתה, וקיצור הלכות הקטרת הקטורת  

]תשובה, מעשים טובים, תפילה, תהילים, תלמוד תורה, עצות וסגולות מרבותינו ז"ל להנצל ממגפה 

להתחזק במידת הענווה, להעביר על מידותיו, להתחזק בביטחון, 'אשר יצר'  צדקה, מאה ברכות בכוונה, 

בכוונה, הודאה לה' על הבריאות, איסור לשון הרע, אמירת 'פיטום הקטורת', מצות 'ונשמרתם מאוד  

לנפשותיכם', זהירות משקר, זהירות ממחלוקת, קריאת פרשת הקרבנות, כיבוד אב ואם, לא למדוד  

מכון   ציפורניים בערב שבת[נטילת די חכמים, זהירות מאיסור חמץ בפסח, ברבנים, להדבק בתלמי 

 אסיפת זקנים, תש"פ 

 ( צחאספקלריא, תש"פ )עמ'    מה יש ללמוד מהקורה? -"קורונה" 

 ( קלאאספקלריא, תש"פ )עמ'    אל האחדות -מהבידוד 

פרנס פועל יהודי, חסד חפצתי ולא זבח, גם אם המחיר יקר ]השתדלות למה שומר עלינו מן הקורונה? 

 משנתה של תורה, תש"פ  יותר, עבודה עברית[

     (פבאספקלריא, תש"פ )עמ'    דברי חז"ל עצות והדרכות מספה"ק לאור המצב הנורא!

 ( קמאספקלריא, תש"פ )עמ'    נגיף אשר קרך

הקב"ה מרעיש את כל העולם בקול חוצב להבות אש כדי להעיר אותנו מתרדמת הזמן  

[    , המסכה האלוקית אשר על האדם]דרשות הר"ן, ניפוץ כוחי ועוצם ידיבירה להזכירנו שיש מנהיג ל 

 שבילי פנחס, תש"פ 
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 שינויים

 

 פניני חשוקי חמד, תש"פ הסגולה הגדולה ביותר   -החוסה בצל הקב"ה 

 שיעורי רבי מנשה רייזמן שליט"א, תש"פ   'דבר' ו'מגפה' ומה חמור יותר

 גלאט במסורת אבותינו, תש"פ  לסטריליות[]אין גבול  הקורונה ושארית ישראל

ל -]כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני השכינה, אעל רקע נגיף הקורונה  -פרשת החודש 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כח( -מתוקים מדבש מסתתר, יושב בסתר עליון, זכר למעשה בראשית[

 ר עטרות, תש"פ עש [איחוד אמיתי בכלל ישראל]האחדות וה'בידוד'  -לתאוה יבקש נפרד 

 עשר עטרות, תש"פ ]שומרים נגיעה, עושים התבודדות, חוסמים את הפה[  ועמך כולם צדיקים

 עשר עטרות, תש"פ [ סוגי התקיעה בתעניות ומשמעותם]והרעותם בחצוצרות 

ח התורה והתפילה ו]נטיעת כרם על ידי נח אחר המבול, ככאשר העולם חרב זה הזמן לעסוק בבנינו 

 ארחות חיים, תש"פ   שניתן לכל יהודי, תפקידו של בן תורה, מחשבה על הזולת[

 עמוד החסד, תש"פ ]גישה תורנית[  התמודדות עם נגיף הקורונה

 עמוד החסד, תש"פ  חתונות הקורונה[]פרופורציות, מראה שהוצבה לאנושות ה

 עמוד החסד, תש"פ ע"י הקורונה   -קול ה' בכוח 

ות אבותינו מדור דור לדור בארץ ישראל. וחומר הענין וגודל ותק]חשיבות העליה לארץ ישראל 

שממת ארץ ישראל וחזרת השכינה  .ז"שם הוא עיקר הצלחת יהודי בזהה, החסרון למי שלא זכה לז

בארץ ישראל  ותפתיחת שערי שמים וסגולות רוחני, ארץ ישראל מרכז התורה והיהדות בעולם, אליה

כגר בארץ , הדר בחו"ל חייב להרגיש שוקת כלל ישראל בכל הדורות לשוב אל ארץ ישראלת , בזמן הזה

לא   - ןחטא בני גד ובני ראוב, מאסו בארץ חמדה - נכריה המשתוקק לשוב לארצו, חטא המרגלים ועונשו

, ישוב חו"לב הסכנה לדור , לחילול השם מיםגורחו"ל, מגורים בחו"ל גנות רכוש של , מחמת גשמיות

בארץ החיים, [ אחר מלעלותמניעת צאת דיבה על ארץ ישראל, ו, הום כשאינו מחויב בהארץ ישראל ג

 תש"פ )קמג עמ'( 

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~     ~      ~ 

 ]לחץ[  לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, 

 kishurtor@gmil.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת   
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